
VIANOČNÉ SVIATKY 2021

KRÁTKA BOHOSLUŽBA PRE JEDNOTLIVCA ALEBO MALÚ SKUPINU (RODINU)

ŠTEDROVEČERNÁ BOHOSLUŽBA DO DOMÁCNOSTI

PRÍPRAVA
 Sadnite si spolu okolo stola, zapáľte sviečku a pripravte si vianočnú atmosféru. 

Dohodnite sa, kto bude čítať ktorú časť bohoslužby. Ak neviete piesne spievať, môžete si ich nahlas prečítať, alebo si ich pustite pomocou niektorej internetovej aplikácie 
(www.youtube.com alebo www.spotify.com ), alebo z cd prehrávača.

 
VSTUPNÁ MODLITBA

(modlitbu môžete prečítať spoločne nahlas, alebo každý potichu, alebo nahlas jeden z vás)
 

Pane Bože, ďakujeme, že môžeme dnes sláviť narodenie Ježiša. Napriek neľahkej situácii, v ktorej žijeme, nám dávaš prežívať radosť, ktorá napĺňa naše srdcia. 
Radosť z toho, že si sa neodvrátil od tohto sveta, že si nás nezavrhol, ale vstupuješ medzi nás a chceš nás sprevádzať v našich životoch. 

Prosíme, aby sme dokázali byť otvorení tejto radosti. Daj prosíme, aby sme vo viere dokázali prijímať tú úžasnú správu, 
ktorú oznámili anjeli betlehemským pastierom, že aj pre nás sa narodil v meste Dávidovom Spasiteľ, Kristus Pán. Amen

 
PIESEŇ (EVANJELICKÝ SPEVNÍK Č. 41)

(doprovod nájdete na: https://youtu.be/cxffDX2-RiM) 

ČÍTANIE Z BIBLIE
Podľa textu z Evanjelia podľa Lukáša, 2. kapitola:

 
 V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať - každý do

svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou
snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. 

A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. 
V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im

povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
 

VÝKLAD TEXTU
Opäť prežívame zvláštne Vianoce. Nie také, na aké sme boli naučení. Alebo aké si pamätáme z detstva. Žijeme v režime rôznych nariadení, ktoré nás obmedzujú, rôzne

opatrenia nám nedovoľujú užívať si Vianoce tak, ako by sme chceli. A v dôsledku toho akoby nám chýbala tá vianočná radosť. Ale možno aj nie. Možno je to len náš
pokrivený pohľad na to, čo je radosť. Lebo skutočná radosť nie ja závislá na vonkajších podmienkach. Napokon - ani okolnosti Ježišovho narodenia neboli zvlášť

priaznivé. Príbeh začína nepopulárnym príkazom cisára Augusta, aby sa urobilo sčítanie ľudu. Zrejme za tým nebola cisárova zvedavosť vedieť, koľko obyvateľov má
jeho ríša. Ak chcel niečo vedieť, tak skôr to, koľko môže od obyvateľov získať na daniach. Potom sú tu ťažkosti s tým spojené. Nemohli to urobiť elektronicky z pohodlia
domova. Ľudia museli ísť tam, odkiaľ pochádzali - a to niekedy znamenalo dlhú a namáhavú cestu. Žiadne lietadlá, vlaky, či autobusy. Väčšinou peši, desiatky až stovky

kilometrov. Navyše Mária bola tehotná, krátko pred pôrodom. V Betleheme nedokážu nájsť žiadne voľné miesto, všetko je obsadené. A nikto sa nezľutoval ani nad
tehotnou ženou. Žiadna idylka, žiadne priaznivé okolnosti. 

 
A predsa pastierom - a ich životné podmienky a postavenie tiež neboli jednoduché - anjel hovorí o radosti. O radosti, ktorá je radosťou pre každého človeka. Nielen pre

tých, ktorí nemajú žiadne ťažkosti, ktorých nič netrápi. Radosť pre každého človeka, v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek situácii. Radosť z toho, že Boh nezavrhol
človeka. Radosť z toho, že Boh sa k človeku sklonil, že vstúpil do ľudského sveta, do situácie a okolností, v ktorých žijeme. Radosť z toho, že na to v živote nie sme sami,

lebo On nás chce sprevádzať radosťami a preniesť cez starosti. Radosť z toho, že svojím vstupom do tohto sveta otvoril prístup k sebe, do Jeho „sveta“. Radosť z toho, 
že v tomto Božom svete môžeme aj my žiť. 

 
Napriek okolnostiam môžeme takúto radosť prežívať aj dnes 

„... lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ - Záchranca, Kristus Pán.“
 

PIESEŇ (EVANJELICKÝ SPEVNÍK Č. 60)
(doprovod nájdete na: https://youtu.be/fLkRcenu5iw)

1. 
Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, 

keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny; 
v mestečku Betleme v jasličkách na slame 

leží malé Pacholiatko na zime, 
leží malé Pacholiatko na zime.

2. 
Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, 

to anjeli pre svet celý mocne zvestovali; 
a preto plesajme, spolu sa radujme, 

Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme, 
Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme.  

3. 
Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, 

z čistej Panny narodený, Poklad náš najdrahší,
Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán, 

a z milosti do radosti uveď nás, 
a z milosti do radosti uveď nás!

 MODLITBA
Pane Ježiši, je to úžasné, keď si uvedomíme, čo si pre nás urobil. Ale práve o to na Vianoce ide, aby sme poznali, že Ty si ten najväčší dar pre nás. 

Tvoja bezhraničná láska spôsobuje skutočnú radosť v našich životoch, aj vtedy, keď nie je všetko ideálne a dokonalé. Tvoja láska vnáša pokoj do našich životov, 
aj vtedy, keď žijeme v strese a pod tlakom. Tvoja láska dáva silu k zmiereniu a odpusteniu všade tam, kde zlyhávame vo vzťahoch - keď sme ublížili, 

alebo keď nám bolo ublížené. Tvoja láska mení náš pohľad na svet a ľudí okolo nás a my ich dokážeme vidieť v úcte, rešpekte a porozumení. 
Tvoja láska nás učí vnímať aj biedu tohto sveta, učí nás ochote k pomoci. Tvoja láska tvorí v nás a okolo nás nový svet. 
Daj nám, prosíme, silu, odvahu a múdrosť v tejto Tvojej láske vytrvať aj vo všetkých ďalších dňoch, ktoré prídu. Amen

 
Prosíme vypočuj všetko to, čo je ukryté v našich myšlienkach:

 
Otče náš, ktorý si v nebesiach,

Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, 
ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

a odpusť nám naše viny tak, ako aj my odpúšťame našim vinníkom.
A preveď nás cez pokušenia a zbav nás Zlého, 

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen
 

POŽEHNANIE
Prejdime cez tieto vianočné sviatky pod Božím požehnaním:

Pane požehnaj a chráň nás!
Pane nech Tvoja tvár žiari cez naše dni a nech vnímame Tvoju milosť!

Pane obráť svoju tvár k nám a daruj nám Tvoj pokoj!
Amen

 

2.      
 Tichá noc, svätá noc. 

Anjeli priniesli 
najprv pastierom radostnú zvesť, 

z nej teší sa i dnes celý svet: 
/: Prišiel Spasiteľ k vám!  :/ 

3.
Tichá noc, svätá noc. 

V Ježiši - Dieťati 
Boh sa láskavo usmieva nám, 

anjel zvestuje: Buď pokoj vám! 
/: Kristus je daný nám. :/

1.      
Tichá noc, svätá noc. 

Usnula zem celá, 
dvaja len bdejú v Betleheme, 
v jasliach Dieťa tam utešené 

/: tíško, spokojne spí. :/ 


